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I. Introducere 
 
 

 
Probabil cu toții ne dorim, câteodată, să ieșim din rigiditatea rutinei de zi cu zi 

și să ne bucurăm de ceea ce ne oferă viața, nu doar prin atingerea obiectivelor sau 

acumularea reușitelor, ci și prin joc, prin relaxare, prin a ne da voie să visăm, să ne 

lăsăm imaginația să zboare și să creăm o lume de poveste în care dorințele ni se 

împlinesc. 

Astfel de experiențe am reușit să le trăim în cadrul cursului oferit prin 

programul Erasmus + ”Șanse egale pentru toți”, numit ”Metode creative în educația 

copiilor cu CES”, desfășurat la Barcelona (Spania), în perioada 06-12.02.2022. Am 

pornit în călătorie dornice să ne îmbogățim cunoștințele despre metodele creative ce 

pot fi utilizate și adaptate în educația copiilor cu CES, știind cât de important este să 

particularizăm activitatea didactică la specificul acestora și să creăm contextul potrivit 

astfel încât dezvoltarea lor cognitivă și psiho-emoțională să se desfășoare cât mai 

armonios. 

Încă de la început, am fost plăcut surprinse de zâmbetul larg, personalitatea 

”incluzivă” și energia pozitivă transmise de trainer-ul nostru Elana Shyong, cu o bogată 

expriență în utilizarea artei dramatice (teatru, jocuri dramatice) în activitățile pentru 

copiii cu CES. Și ce altă metodă de a ne ajuta să înțelegem ce înseamnă utilizarea 

metodelor creative bazate pe arta dramatică ar fi fost mai potrivită, decât să creeze 

o atmosferă plăcută, în care să lăsăm cu toții copilul interior să se exprime și să 

experimenteze cu propria sa ființă. 

În prima zi, am făcut cunoștință cu echipa Macedoniei, din a cărei prezentare 

am descoperit că există multe similarități între sistemele noastre educaționale și ”am 
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spart gheața” prin diverse jocuri distractive de intercunoaștere. În cea de-a doua zi, 

după ce am întâmpinat noul oaspete, echipa Sloveniei, cu prezentarea noastră 

culturală, ne-am dat voie să explorăm spațiul și să ne depășim limitele corpului prin 

diverse exerciții de mișcare, de grup și de contact, însoțite binențeles, de multă bună 

dispoziție. 

Ziua a treia ne-a adus din nou zâmbetul pe buze prin exerciții și jocuri de 

concentrare și de stimulare a atenției, urmate de o prezentare cu rol de consolidare a 

principalelor concepte referitoare la educația specială și finalizată cu studii de caz și 

modele de adaptare a activității bazate pe metodele creative învățate, la copiii cu 

autism. Următoarele două zile au fost din nou surprize plăcute, deoarece, după o 

prezentare a conceptelor referitoare la utilizarea teatrului în educație și a exercițiilor 

de tip mindfulness, nu doar am asistat, ci și am pus în scenă imagini și trăiri prin 

tehnici de improvizație din Process Drama, după care, în ziua a șasea, am 

experimentat diverse jocuri de recunoaștere și expresie a emoțiilor. În ultima zi, am 

primit în dar o excursie la Montserrat, bucurându-ne de peisajul încântător și de aerul 

proaspăt al munților. 

Și...ne-am întors, bucuroase să împărtășim cât mai mult cunoștințele, abilitățile 

și experiența noastră Erasmus, concretizate prin prezentări, diseminări, adaptări ale 

metodelor la specificul copiilor cu care lucrăm și, binențeles, prin acest ghid al cărui 

caracter practic-aplicativ sperăm să fie pus în valoare de către toți cei care doresc să 

exploreze imaginația, să își dezvolte creativitatea și să inoveze activitatea didactică, 

oferind spațiu incluziv și aducând bucurie în sufletele celor mici. 

În acest ghid pot fi descoperite delimitările conceptuale privind Jocurile 

dramatice, Process Drama și Mindfulness, precum și modalități de aplicare, adaptare 

sau diferențiere a acestor metode, în activitatea instructiv-educativ-recuperatorie la 

copiii cu CES, practic acele competențe pe care le-am dobândit în cadrul cursului. De 

asemenea, pot fi găsite modele de activități bazate pe jocuri dramatice, process 
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drama sau exerciții mindfulness, însoțite de fotografii sugestive, iar la final, 

experiența noastră Erasmus+ în imagini. 

 

 

Cu drag, 

Echipa ”Barça” 

 

Cîrneci Delia, Lăzăruțiu Adriana, Mariș Cristina, 

Pisică Diana, Pungilă Damaris, Trif Andreea 
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II. Metode creative utilizate în educația copiilor cu CES 

 
Drama games. Process drama. Mindfulness 

 

 

1. Drama Games – Jocuri dramatice 

 

 
 

1.1. Gamificarea în educație 
 
 

Școlile, astăzi, se confruntă cu probleme majore legate de motivația și 

implicarea elevilor. Gamificarea, sau încorporarea elementelor de joc în programe, 

oferă  oportunitatea de a ajuta școlile să rezolve aceste probleme dificile. Cu toate 

acestea, dacăg gamificarea este de folos școlilor, trebuie să înțelegem mai bine ce 

este aceasta, cum funcționează și de ce ar putea fi utilă. 

Ce înțelegem prin gamificarea educației?  Înțelegerea rolului gamificării în 

educație înseamnă înțelegerea în ce circumstanțe, elementele de joc pot determina 

comportamentul de învățare. Dezangajamentul față de școală are loc la nivel social și 

emoțional, probleme exacerbate de regulile formale ale școlii. Gamificarea poate 

schimba regulile, dar poate impacta, de asemenea, experiențele emoționale ale elevilor, 

simțul identității și poziționarea lor socială.  Proiectele de gamificare oferă 

posibilitatea de a experimenta reguli, emoții și roluri sociale. 



 
 
 

NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EURO 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

 Cum? – Obiective și tehnici 

 Gamificarea educațională propune utilizarea unor sisteme de reguli asemănătoare 

jocurilor, experiențele jucătorilor și rolurile culturale ce modelează comportamentul 

elevilor. Pentru a înțelege potențialul gamificării, trebuie să luăm în considerare cum 

aceste tehnici pot fi cel mai bine implementate în practică. În această secțiune, 

discutăm trei domenii majore în care gamificarea poate servi drept intervenție (Dichev 

and Dicheva, 2017). 

 Cognitiv. Jocurile oferă sisteme complexe de reguli, pe care jucătorii le pot 

explora prin experimentare activă și descoperire. Mai larg, jocurile ghidează jucătorii 

prin procesul de cunoaștere și îi mențin implicați cu potențial în sarcini dificile. O 

tehnică de proiectare a jocului este de a oferi provocări concrete care sunt perfect 

adaptate la nivelul de calificare al jucătorului, crescând dificultatea pe măsură ce 

abilitățile jucătorului se extind. Specific, obiectivele imediate, moderat dificile, sunt 

motivante pentru cursanți (Bandura, 1986 apud. Smiderle et al., 2020 ). Jocurile 

oferă, de asemenea, mai multe rute către succes, permițând elevilor să-și aleagă 

propriile sub-obiective în cadrul sarcinii mai mari, ceea ce susține motivația și 

implicarea. 

 Emoțional. Jocurile invocă o serie de emoții puternice, de la curiozitate la 

frustrare la bucurie (Lee & Hammer, 2011). Ele oferă multe experiențe emoționale 

pozitive, cum ar fi optimismul și mândria (McGonigal, 2011 apud. Lee & Hammer, 

2011). Crucial, de asemenea, îi ajută pe jucători să persiste prin experiențele 

emoționale negative și chiar să le transforme în pozitive. Cel mai dramatic exemplu de 

transformare emoțională într-un joc este în jurul problemei eșecului. Pentru că jocurile 

implică experimente repetate, implică și eșecuri repetate. De fapt, pentru multe 

jocuri, singura modalitate de a învăța cum să joci înseamnă a eșua în mod repetat, 

învățând câte ceva de fiecare dată (Gee, 2008). Jocurile mențin această relație 

pozitivă cu eșecul prin accelerarea ciclurilor de feedback și menținerea mizei la un 

nivel scăzut. În primul rând, înseamnă că jucătorii pot continua să încerce până 
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reușesc. În școli, pe de altă parte, mizele eșecului sunt mari și ciclurile de feedback 

lungi. Elevii au puține oportunități de a încerca, iar când o fac, mizele sunt mari. Nu e 

de mirare că elevii experimentează anxietate, nu anticipare, atunci când li se oferă 

șansa de a eșua (Papa, 2003 apud. Lee & Hammer, 2011). Gamificarea oferă 

promisiunea rezilienței în fața eșecului, prin recadrarea eșecului ca o parte necesară a 

învățării. Gamificarea poate scurta ciclurile de feedback, oferă cursanților modalități 

cu mize mici de a-și evalua propriile capacități și poate crea un mediu în care efortul, 

nu stăpânirea, este recompensat. Elevii, la rândul lor, pot învăța să vadă eșecul ca pe 

o oportunitate, în loc să devină neajutorați, să simtă frică sau să se simtă copleșiți. 

 Social. Jocurile le permit elevilor să încerce noi identități și roluri, cerându-le 

să ia decizii în joc, să dezvolte noi puncte de vedere. Un astfel de design contribuie la 

consolidarea dezvoltării unei identități școlare atât la alți elevi, cât și la ei înșiși. 

 De ce să te deranjezi/ să îți bați capul: riscuri și beneficii 

 Punctele forte ale gamificării și ale școlilor pot fi complementare, dar nu sunt 

neapărat așa. Aducând în educație și elementele de joc împreună ar semăna cu untul 

de arahide cu ciocolată: două gusturi grozave lucrează împreună, conducând la 

rezultate care sunt deosebit de importante pentru dezvoltarea competențelor secolului 

XXI. Gamificarea poate motiva elevii să se implice în sala de clasă, să ofere 

profesorilor instrumente mai bune pentru a ghida și recompensa elevii și pentru a-i 

determina pe elevi, să fie pe deplin preocupați de procesul învățării. Le poate arăta 

căile prin care educația poate fi o experiență de bucurie și permite estomparea 

granițelor dintre învățarea informală și cea formală. De asemenea, inspiră elevii să 

învețe ce căi să aleagă în viață, pe tot parcursul vieții și în profunzime (Smiderle et a 

l., 2020). 

 Cu toate acestea, provocările sunt de asemenea semnificative și trebuie luate în 

considerare. Gamificarea ar putea absorbi profesorul de resurse sau le poate induce 

elevilor ideea că ar trebui să învețe numai atunci când li se oferă recompense externe. 

Pe de altă parte, jocul necesită libertate - de a experimenta, de a eșua, de a explora 
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identități multiple, de a-ți controla propria implicare și experiență (Klopfer, Osterweil 

& Salen, 2009 apud. Lee & Hammer, 2011). Făcând jocul obligatoriu, gamificarea ar 

putea crea experiențe bazate pe reguli și în loc de ciocolată și unt de arahide, 

proiectele ar semăna mai mult cu broccoli acoperit cu ciocolată. 

 

 

1.2. Jocuri dramatice 
 

 

Indiferent dacă suntem copii sau adulți, jocul, sub diferitele sale forme, are o 

multitudine de valențe: de la stimularea imaginației și creativității, la concentrarea 

atenției, dezvoltarea limbajului, sporirea voinței și a motivației pentru învățare, la 

dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, dar și a competitivității, depășirea limitelor 

în ceea ce privește explorarea emoțiilor, autodezvăluirea și barierele ”corporale”, 

fiind, de asemenea, un bun facilitator în dezvoltarea abilităților sociale, de decizie și 

de rezolvare a problemelor. Este o metodă plăcută, foarte ușor de utilizat, de adaptat 

și extrem de îndrăgită de copiii de toate vârstele. (Farmer, 2005) 

Drama Games sau jocurile dramatice (bazate pe arta dramatică) sunt jocuri de 

expresie de diferite categorii. Deși pot fi clasificate în funcție de scopul propus sau 

de momentul în care sunt aplicate în cadrul unei activități didactice, jocurile pot avea 

multiple roluri. Vom descoperi că, de pildă, un joc de tip ”warm-up”/de încălzire, poate 

fi folosit ca joc de stimulare a atenției sau creativității, în orice moment ales de cel 

care coordonează activitatea.  

Farmer (2005) propune o clasificare a jocurilor dramatice, care poate fi regăsită 

în lista de mai jos: 
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1. ”Spargerea a gheții” 
(icebreakers) 
 

 

4. Mimă și 

mișcare 

 

 

7. ”Povestirea” 

 

 

2. ”Încălzire” (warm-ups) 

 

 

5. De grup 

 

 

8. Cu sunete 

 

 

3. Improvizația  

 

 

6. De Concentrare   

 

 

9. De repetiție 

 

 
Sfaturi pentru ”jucători”: 

 

1. Structurați contextul jocului și organizați sala/spațiul astfel încât să permită, 

pregresiv, conștientizarea corpului de sine stătător, apoi corpul în spațiu; 

stimularea imaginației – individual, apoi lucrul în perechi/cu partener (câte doi), 

după care lucrul în echipă.  

2. Începeți cu câteva exerciții de întindere, simple, astfel încât copiii să devină mai 

conștienți de propriile trupuri. Continuați cu activități care sporesc 

conștientizarea spațiului, cum ar fi plimbare/alergarea în spațiu, explorarea 

polisenzorială a mediului.  

3. În cadrul jocurilor imaginative, este indicat să stabiliți regula clară când 

jucătorii să se oprească sau când să asculte (de exemplu: când bateți din palme, 

când pocniți din degete sau la auzul unui anumit sunet/cuvânt, precum ”Stop!, 

Statuie!” etc.) De asemenea, puteți folosit clopoței sau jucării sonore. Regulile 

au și ele rolul de a stabili o rutină, o direcție ușor de urmat; de exemplu, este 

bine să se știe când se stă pe scaun – la începerea și încheierea activității.  

4. Exercițiile de concentrare pot fi deosebit de utile pentru pregătirea activităților 

dramatice cu multe jocuri de expresie. 



 
 
 

NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EURO 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

5. Dacă se realizează lucrări, încurajați fiecare copil să facă aprecieri pozitive 

referitoare la acestea și la modul lor de prezentare, fapt care ajută la 

îmbunătățirea capacității de concentrare a atenției și educarea răbdării, copiii 

învățând să asculte și să își aștepte rândul pentru a-și prezenta produsele 

activității.  

6. Jocurile și activitățile fizice sunt o modalitate revigorantă de a stimula 

creativitatea și gândirea laterală, iar concentrarea poate fi menținută prin jocuri 

de dinamică, de grup și de focusare a atenției.  

7. Jocurile dramatice pot fi o modalitate excelentă de a consolida cunoștințele, de 

a dezvolta capacitatea de a realiza conexiuni între concepte/achiziții, ajutând la 

crearea unor modalități noi, prin care pot fi puse în scenă idei, emoții, atitudini, 

comportamente.  

8. Aceste jocuri pot fi folosite ca instrumente de cunoaștere la multe discipline, de 

exemplu: formarea abilităților de comunicare și autonomiei personale, 

cunoașterea corpului uman, cunoștințe despre mediu, matematică, educație 

psihomotorie, socializare, ludoterapie etc., permițând elevilor să îți îmbogățească 

imaginația și vocabularul. 

9. La sfârșit, lăsați timp pentru a discuta despre cele experimentate sau puteți 

realiza exerciții de vizualizare, într-un mod plăcut și relaxant. (Farmer, 2005) 

 

În continuare sunt descrise o serie de jocuri din diverse categorii, după cum au 

fost inițial concepute, însă coordonatorul este încurajat să le adapteze sau 

diferențieze în funcție tema lecției, scopul și elementele de strategie didactică 

alese. 
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1. NAME GAME – JOCUL NUMELUI 

(icebreaker, mimă/pantomimă) 
 

 
 

 Scop: Să învețe numele și ceva reprezentativ 

despre fiecare jucător și cum putem comunica 

mai ușor idei, prin mimă și pantomimă. 

 Obiective: 

 Intercunoaștere 

 Sporirea expresivității în comunicare 

 Stimularea atenției  

 Procedură: 

1. Așezați jucătorii în cerc. Cereți fiecărui jucător să-și spună prenumele și un cuvânt 

însoțit de o mimă/pantomimă/gest/mișcare pentru a descrie o caracteristică proprie: o 

calitate, o trăsătură de personalitate, un hobby etc. Acțiunea mimată ar trebui să fie 

simplă, ușor de realizat și imitat. Exemplu: spun „Ioana” și ”dans” și dansez pentru a 

arăta că îmi place dansul. 

3. Fiecare jucător își spune individual numele în timp ce demonstrează gestul, apoi 

împreună, tot grupul repetă numele și gestul/caracteristica. 

4. Repetați procesul în jurul cercului, astfel încât toată lumea să își împărtășească 

numele și gestul. 

5. Lăsați orice jucător pregătit pentru provocare să demonstreze numele și gestul 

fiecărei persoane în grup. Acest lucru se poate face în aceeași sesiune dacă timpul 

permite sau la o sesiune ulterioară. 



 
 
 

NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EURO 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

2. CATCH MY GAME – PRINDE 

NUMELE 

(icebreaker, încălzire, concentrare) 

 
 Scop: Să rețină numele persoanelor, stimulând 

atenția și capacitatea de concentrare. 

 Obiective: 

 Intercunoaștere 

 Sporirea capacității de decizie 

 Stimularea atenției 

 
 Procedură: 

1.Ne așezăm în cerc. 

2.O persoană începe jocul spunând numele altei persoane din partea opusă – ”peste 

cerc” și îi aruncă mingea. 

3.După ce o prinde, persoana respectivă aruncă mingea alteia, tot ”peste cerc” 

strigându-i numele. 

4.Se aruncă mingea de la o persoană la alta ca și cum am forma o pânză de păianjen. 

ATENȚIE! Aruncâm unei persoane diferite, care nu a mai primit mingea/nu și-a auzit 

numele, astfel încât să existe o singură persoană care ”mă strigă” și o singură 

persoană pe care ”o strig” – aceleași persoane. 

5.Se continuă jocul, până când mingea ajunge la prima persoană care a dat startul. 

6.Contactul vizual este important. 

7.Pe parcurs, se mai pot adăuga alte mingi, crescând astfel dificultatea jocului (toate 

mingile se aruncă acelorași persoane, în același sens). Păstrați jocul plăcut și relaxat! 
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3. MIRROR ACTIVITY – OGLINDA 

(mișcare, mimă) 
 

 
 

 Scop: Sporirea conștientizării și capacității de 

coordonare a propriului corp. 

 Obiective: 

 Cunoașterea propriului corp 

 Sporirea autocontrolului 

 Dezvoltarea abilității de a lucra în echipă 
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 Procedură: 

1. Împărțiți jucătorii în perechi, vor fi jucătorii A și B. 

2. Persoana A realizează mișcări și diverse expresii ale feței, lent, iar B este oglinda, 

imită ceea ce face A.  

3. Este important ca oglinda, persoana B, să reflecte atât mișcările, cât și expresiile 

feței, până când un observator să nu diferențieze între lider și oglindă. 

4. Se inversează apoi, rolurile. B devine lider, A devine oglindă. Se urmărește, de 

asemenea, sincornizarea mișcărilor. 
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4. HUMAN KNOT/TANGLE – NODUL 

UMAN 

(grup, contact) 

 
 Scop: Să găsească soluții la probleme, testând 

limitele corpului. 

 Obiective: 

 Dezvoltarea abilității de lucru în echipă 

 Sporirea capacității de decizie 

 Depășirea barierelor de contact/atingere 

 Stimularea capacității de coordonare a 

mișcărilor 

 

 Procedură: 

1. Ne așezăm în cerc. 

2. Membri se apropie de centrul cercului. 

3. Se prind de mâini cu alte 2 persoane din partea opuă – ”peste cerc.” 

4. Grupul trebuie să desfacă, să descălcească nodul pentru a ajunge la poziția inițială, 

de cerc, ținându-se de mâini, fără să vorbească. Se aseamănă cu jocul ”Mațele 

încâlcite”. 

                                                                                    

 

 

 

 

Tangle Untangle 
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5. SLOW MOTION EMOTION – EMOȚII EXPRIMATE LENT 

(mimă, pantomimă) 
 

 
 

 Scop: Să exploreze emoțiile, comportamentul, limbajul non-verbal, dezvoltând 

empatia. 

 Obiective: 

 (Re)cunoașterea emoțiilor 

 Încurajarea explorării emoțiilor 

 Îmbunătățirea capacității de exprimare a 

acestora 

 Sporirea expresivității în comunicare 

 Dezvoltarea capacității de analiză și a 

spiritului de observație 
 

 Procedură: 

1. 2-3 voluntari aleg dintr-o cutie bilețele pe care sunt notate emoții și se așează în 

fața ”publicului”. 

2. În decurs de 5 secunde, voluntarii trebuie să exprime emoția aleasă, lent, până la 

un anumit semnal când rămân într-o imagine ”înghețată”/statuie, fără să vorbească. 

3. Publicul ghicește fiecare emoție exprimată. Se analizează gesturile, mimica. 

4. În cazul emoțiilor mai complexe, pentru ajutor, voluntarilor le este permis să emită 

un sunet sugestiv. Jocul continuă cu alți 2-3 voluntari în aceleași etape. 
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Sugestii pentru lista de emoții 

 

Furie 

 

Rușine Timiditate Prietenie 

 

Tristețe 

 

Enervare Agitație Bucurie 

 

Fericire 

 

Entuziasm Iubire Curiozitate 

 

Încredere 

 

Mândrie Uimire Fascinație 

 

Recunoștință 

 

Energie Speranță Surprindere 
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6. NOT WHAT IT SEEMS – OBJECT IMAGINATION  

NU E CEEA CE PARE 

(pantomimă, improvizația) 

 

 
 

 Scop: Să își dezvolte creativitatea, stimulând imaginația și explorând noi posibilități 

de utilizare a obiectelor. 

 Obiective: 

 Stimularea imaginației 

 Sporirea expresivității 

 Dezvoltarea creativității 

 Procedură: 

1. Ne așezăm în cerc. 

2. În mijloc, pe podea punem un obiect. 

3. O persoană din grup, merge în mijloc, 

ridică obiectul și îl folosește într-un alt 

mod față de felul în care este folosit în  

mod obișnuit, nonverbal, doar cu mimă/pantomimă/gesturi. 

4. Ceilalți participanți trebuie să ghicească ce fel de obiect este reprezentat. 

5. Apoi, o altă persoană folosește obiectul într-un mod diferit și tot așa, până când 

cel puțin jumătate din participanți au folosit obiectul ”altfel”. 

6. Se pot folosi, pe rând, mai multe obiecte. 
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7. A FINE, FINE LINE – LINE UP – O LINIE FINĂ - ALINIEREA 

(grup, mișcare) 
 

 
 

 Scop: Să lucreze creativ, în grup, sporind motivația și spiritul de observație. 

 Obiective: 

 Stimularea creativității 

 Sporirea spiritului de observație 

 Dezvoltarea gândirii critice 

 Creșterea capacității de 

rezolvare a problemelor 

 Dezvoltarea spiritului de echipă 

 
 Procedură: 

1. Faceți grupuri mici cu câte 6 până la 8 jucători fiecare. 

2. Un grup urcă pe scenă. 

3. Instruiți-i să se aranjeze într-o linie în funcție de criterii specifice (de exemplu; 

ordinea înălțimii.) Când au terminat, trebuie să strige „Suntem o linie fină, fină, 

whoo!” (Sau pune-le să vină cu propria lor frază amuzantă!) 

4. Repetați jocul cu un alt grup folosind un criteriu diferit. Spune-le să aranjeze ei 

înşişi într-o linie în funcție de: vârstă, culoarea pantofului (deschis spre închis, închis 

spre deschis), mărimea pantofului, alfabetic (prenume, al doilea nume), culoarea părului 

(deschis la închis, închis la deschis), data nașterii etc. 
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8. ENERGY BALL – MINGEA DE ENERGIE 

(grup, pantomimă) 
 

 Scop: Să stimuleze imaginația și creativitatea, precum și capacitatea de expresie în 

comunicare prin mimă/pantomimă. 

 Obiective: 

 Sporirea creativității 

 Dezvoltarea imaginației 

 Îmbunătățirea capacității de 

exprimare a unor idei, emoții (non-

verbal) 

 
 Procedură: 

1. Stați într-un cerc și aruncați o minge imaginară de energie către altcineva. În timp 

ce aruncați, scoateți un sunet în timp ce mingea se deplasează prin aer – unul 

diferit de fiecare dată. 

2. Contactul vizual este important. Asigurați-vă că toată lumea aruncă o tură. 

3. Folosiți-vă de mișcare pentru a arăta clar la cine aruncați. 

4. Simțiți energia în timp ce prindeți mingea și imaginați-vă că se mișcă în corpul tău 

până când arunci. 

5. Încercați să utilizați două bile de energie simultan. 

6. Sau schimbați forma și dimensiunea mingii de fiecare dată când este aruncată. 

7. La început și dacă începi din nou, toată lumea poate ține mâinile, își mișcă degetele 

și șoptesc „Energie, energie, energie". 
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9. STOP, GO, JUMP, CLAP – 

STOP, MERGI, SARI, BATE 

(DIN PALME)! 

(mișcare, încălzire, concentrare) 
 

 

 Scop: Să respecte regulile, 

stimulând atenția și concentrarea. 

 Obiective: 

 Sporirea capacității de concentrare 

 Stimularea atenției 

 Încurajarea respectării regulilor 

 Creșterea capacității de coordonare 

cuvânt-mișcare/gest  

 
 Procedură: 

1. Se răsfiră grupul în spațiul de lucru/sală. 

2. Coordonatorul explică regulile. Când el spune ”Mergi!” – toți participanții se plimbă 

prin clasă fără să se împingă/lovească. Când spune ”Stop!” – toată lumea se 

oprește. În timp ce se plimbă prin sală, atunci când aud cuvântul ”Sari!” – toată 

lumea sare, iar dacă aud cuvântul ”Bate!” – toți trebuie să bată din palme. 

3. După 3-4 repetiții, se inversează regulile, gradual. 

4. În prima etapă se inversează Stop! cu Mergi!. Adică, în timp ce se plimbă, atunci 

când participanții aud ”Stop!” continuă să se miște, iar dacă aud ”Mergi!” – se 

opresc. 

5. În a doua etapă se inversează și cuvintele ”Sari!” cu ”Bate!”. Dacă în timp ce merg, 

ei aud ”Sari!” trebuie să bată din palme, și dacă aud ”Bate!” trebuie să sară. 

6. Se repetă de câteva ori. Păstrați jocul plăcut și distractiv!                                                                                        
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10. THE SUN SHINES ON – SOARELE STRĂLUCEȘTE PE... 

(încălzire, mișcare) 
 
 

 Scop: Să dezvolte vocabularul, atenția, contribuind la intercunoașterea 

participanților. 

 Obiective: 

 Dezvoltarea vocabularului 

 Stimularea atenției 

 Dezvoltarea autocunoașterii și 

intercunoașterii 

 
 Procedură: 

1. Se așează grupul în cerc. 

2. O persoană vine în mijlocul cercului și spune ”Soarele strălucește pe cine...” și 

continuă propoziția cu preferința pentru o culoare, un hobby, preferința culinară, 

pentru un obiect, animal sau orice altă caracteristică a persoanei respective. De 

exemplu, dacă persoana preferă culoarea roșu, va spune ”Soarele strălucește pe 

cine preferă roșul”. Dacă îi plac căpșunile, va spune ”Sorele strălucește pe cine 

preferă căpșunile.” Dacă îi place să citească, va spune ”Sorele strălucește pe cine 

iubește să citească.” 

3. Persoanele din cerc care au aceleași calități, preferințe, plăceri ca persoana care a 

spus propoziția, aleargă și își schimbă locul, inclusiv persoana din mijloc. 

4. Persoana care nu mai are loc în cerc, rămâne în mijloc și continuă propoziția ”Sorele 

strălucește pe...” cu o caracteristică a sa și etapele continuă. 
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11. FOLLOW THE SOUND – URMEAZĂ SUNETUL 

(mișcare, concentrare) 
 

 
 

 Scop: Să dezvolte auzul fonematic, sporind capacitatea de concentrare a atenției. 

 Obiective: 

 Sporirea capacității de concentrare 

 Stimularea atenției 

 Dezvoltarea auzului fonematic 

 Dezvoltarea capacității de lucru în echipă și încrederea reciprocă 

 
 Procedură: 

1. Se împart participanții în perechi. 

2. Perechea alege un sunet reprezentativ. 

3. Persoana A emite sunetul continuu și se mișcă prin sală, în timp ce persoana B o 

urmărește cu ochii închiși, fiind în permanență atentă la sunet. Urmărește sunetul 

ales! 

4. După 2-3 minute, rolurile se inversează. Persoana B va emite sunetul continuu, iar 

persoana A o va urmări, de asemenea, cu ochii închiși.  
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12. ATOM GAME – ATOMUL 

(grup, mișcare) 
 
 

 Scop: Să exploreze spațiul, conștientizând poziția corpului. 

 Obiective: 

 Dezvoltarea conștientizării 

poziției corpului în spațiu 

 Înțelegerea conceptului de 

”echilibru” 

 Cooperarea cu membrii grupului 

 
 Procedură: 

1. Participanții se mișcă prin sală. La început foarte lent, apoi din ce în ce mai 

repede, până aleargă pentru câteva secunde. 

2. Când coordonatorul spune ”STOP!”, toți se opresc. 

3. Participanții observă cum sunt distribuiți în spațiu. 

4. Dacă sunt distribuiți echilibrat, omogen, atunci continuă să se plimbe. 

5. Dacă într-un loc din spațiu/sală sunt mai puțini, câțiva dintre membrii din locul în 

care sunt mai mulți, se deplasează în acel loc, pentru a echilibra spațiul. 

6. Jocul continuă, iar etapele se repetă de câteva ori. 
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13. PINGUIN/ZOMBIE GAME – 

JOCUL PINGUINUL/ZOMBIE 

(mișcare, concentrare, mimă) 

 
 Scop: Să respecte regulile, stimulând 

atenția și concentrarea, capacitatea de 

coordonare și decizie. 

 Obiective: 

 Sporirea capacității de concentrare 

 Dezvoltarea abilității de coordonare  

 Stimularea interesului pentru soluționarea 

problemelor 

 Creșterea implicării și a cooperării 

 

 Procedură: 

1. Se așează participanții pe scaune răsfirate în sală. 

2. Un al participant este pinguin sau zombie. Mișcându-se ca un pinguin sau zombie, 

acesta trebuie să ajungă la scaunul liber, aflat cât mai departe sau în partea opusă 

locului din care pornește. 

3. Sarcina participanților de pe scaune este să se mute de pe un scaun pe altul astfel 

încât pinguinul să nu reușească să se așeze pe scaunul liber. 

4. Dacă pinguinul sau zombie a ajuns la scaunul liber, persoana care a rămas în 

picioare va deveni pinguin/zombie și se reia jocul.  
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2. Process drama 
 

 
 

2.1. Ce este ”Process drama”? 
 

”Process drama” este un stil de teatru folosit în educație și presupune învățare 

prin intermediul artelor, prin crearea unor lumi dramatice imaginare, în care ne jucăm, 

învățăm și dezvoltăm perspective noi despre lume. Totodată, poate reprezenta o 

experiența imediată de a face față tensiunii, conflictelor, respingerii, dar și de a 

căuta soluții, de a planifica, convinge și consilia. 

Acest stil este organizat în etape care constau atât în joc dramatic cât și în 

părți non-dramatice – intrarea și ieșirea din rolul creat este ceea ce permite o 

perspectivă mai profundă asupra temelor prezentate în cadrul piesei. Datorită 

structurii sale, process drama poate integra diferite scopuri didactice/educaționale. 

Process drama este fără scenariu regizat. Profesorii și elevii, de obicei, 

cercetează, planifică și pregătesc în prealabil drama, însă drama în sine este 

improvizată. Prin urmare, practica și abilitățile de improvizație sunt utile pentru lucrul 

cu process drama. 

 Concretizarea situației dramatice implică adresarea a cinci întrebări 

determinante, și anume, ” the 5 W” a lui Dorothy Heathcote ( Why / Who/ When/ 

Where/ What ? ) precum și folosirea unor tehnici dramatice selectate în funcție de 

scopul urmărit. 
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Întrebări determinante pentru process drama 

(cei 5 ” W ” - Why / Who / When / Where / What ?) 

 

1 

 

What? Ce se întâmplă? Incidentul instigator 

 

2 

 

Who? Cine sunt cei implicați? Rolul participanților, rolul liderului 

 

3 

 

When? Când? Intervalul de timp 

 

4 

 

Were? Unde? Locația 

 

5 

 

Why? 
Care este miza? De ce facem 

asta? 
Scopul piesei 

 

Tehnici dramatice care pot fi folosite în process drama 

 

I. Tehnici dramatice folosite la introducerea acțiunii/poveștii pe care vrem să o jucăm: 

 

 Imaginația 

 Aranjarea spațiului 

 Alegerea costumelor 

 Selecția imaginilor/sunetelor 

 Conceperea unor mesaje scrise sau al unui desen sugestiv 

 Alegerea unui titlu potrivit 

 Tehnica ”scaunul fierbinte” – tip interviu 
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II. Tehnici prin care se joacă/desfășoară acțiunea dramatică: 

 

 Improvizare dirijată 

 Pantomimă 

 Întâlnirea 

 Realizarea acțiunii dramatice în mod simultan de către grupuri mici 

 Interviuri, interogatorii 

 Profesor/lider în rol 

 Narațiune 

 

III. Tehnici dramatice folosite în acțiune, dar stilizate, cu o îndepărtare 

semnificativă de realitate: 

 

 Utilizarea mișcărilor lente, în reluare 

 Imagini vii 

 Improvizație pregătită 

 Teatru forum 

 Reprezentarea unei zi din viață (momente tipice) 

 Buletin de știri 

 Împărtășirea gândurilor 

 

IV. Tehnici dramatice folosite pentru a reda o viziune diferită a intrigii: 

 

 Introducerea unor personaje mai puțin importante în dezvoltarea poveștii 

 Alegerea unor martori, anchetatori 

 Multiplicarea caracterelor 

 Realizarea analogiilor 

 Punerea în scenă a unor momente utilizând distanța temporală 
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2.2. Model de activitate – Process drama 
 

Povestea / textul propus pentru process drama: Hansel și Gretel 

 

 ”Hansel și Gretel sunt copiii unui biet tăietor de lemne. De frică, de foame și 

sărăcie, într-o zi de toamnă,  a doua soție a tăietorului de lemne (mama vitregă a lui 

Hansel și Gretel) l-a convins să ia copiii la pădure și să-i lase acolo. Hansel și Gretel 

au auzit de planul lor și au decis să arunce cu pietre așa încât să se poată întoarce 

acasă. 

 Copiii s-au întors acasă, dar tăietorul de lemne a decis să lase copiii în pădure 

pentru a doua oară. De data aceasta, copiii nu au avut timp să adune pietricele, așa 

că au aruncat pesmet. Din păcate, animalele flămânde ale pădurii mâncau firimiturile, 

iar Hansel și Gretel s-au pierdut. Rătăcind prin pădure, au dat peste o casă din 

ciocolată cu ferestre de zahăr și un acoperiș de biscuiți. Hansel și Gretel nu au putut 

rezista, așa că ei au început să mănânce din casă. Proprietarul casei, o femeie 

bătrână, i-a invitat în casă și le-a dat de mâncare. 

 Cu toate acestea, acea femeie era o vrăjitoare. Ea și-a construit o casă cu 

intenția de a ademeni copiii și apoi de a-i mânca. Vrăjitoarea l-a pus pe Hansel într-o 

cușcă și a făcut-o pe Gretel să lucreze pentru ea ca servitoare. În timp ce se 

pregătea să-l gătească pe Hansel, i-a ordonat lui Gretel să se uite în oală și să vadă 

dacă totul era pregătit pentru gătit. 

 Gretel a ademenit-o pe vrăjitoare să vadă dacă focul a început, a împins-o, 

apoi a intrat în cuptor și și-a eliberat fratele. Hansel și Gretel au luat comoara din 

casa vrăjitoarei, și s-au întors acasă la tatăl lor, a cărui soție între timp a murit. Nu 

mai erau săraci, nu trebuia își facă griji pentru mâncare și au trăit fericiți până la 

urmă.” 
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Concretizarea situației dramatice 
 

Întrebări determinante pentru Hansel și Gretel - Process drama 

” The 5 W ”(Dorothy Heathcote): 

 

1. Ce se întâmplă? (incidentul instigator) 

 Din cauza sărăciei, mama vitregă a lui Hansel și Gretel, îl convinge pe tatăl 

copiilor să ducă copiii în pădure și să îi lase acolo. 

 

2. Cine sunt cei implicați? (rolul participanților, rolul liderului) 

Personaje: Hansel și Gretel, mama vitregă, tatăl copiilor, vrăjitoarea. 

 

3. Când? (intervalul de timp) 

Toamna – acțiunea se petrece pe parcursul mai multor zile. 

 

4. Unde? (locația) 

 Casa copiilor/în pădure/casa vrăjitoarei. 

 

5. Care este miza? (scopul piesei, de ce facem asta?) 

 Scopul punerii în scenă a poveștii ”Hansel și Gretel” este acela de a vedea cum 

diferite situații nefericite din viață ne fac să reacționăm, să relaționăm, și să căutăm 

soluții la problemele pe care le întâmpinăm. Totodată, este important să conștientizăm 

emoțiile care ne cuprind în diferite situații și modul în care le gestionăm. 
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Tehnici dramatice folosite în poveste 
 

I. Tehnici dramatice folosite la introducerea acțiunii/poveștii pe care vrem să o jucăm: 

-imaginația 

-aranjarea spațiului: casa copiilor / pădurea/ casa vrăjitoarei 

-costum: haine pentru copii (Hansel și Gratel), haine pentru tatăl copiilor și mama 

vitregă, haine pentru vrăjitoare  

-imagini sonore: sunete din pădure 

-titluri: personajele din poveste  

-scaun fierbinte: tatăl poate fi intervievat/interogat cu privire la motivele care l-au 

determinat să părăsească în pădure cei doi copii 

 

II. Tehnici prin care se joacă/desfășoară acțiunea dramatică: 

-narațiune: de către profesor 

-improvizare dirijată: nu există un scenariu exact, se improvizează plecând de la ideea 

principală 

-profesor/lider în rol: profesorul poate fi cel care narează și ajută la improvizare 

-pantomimă: anumite scene pot fi redate doar cu ajutorul mișcărilor scenice și al 

mimicii 

-interviuri, interogatorii: interogarea tatălui privind deciziile luate, de către un 

reporter/ vecin 

 

III. Tehnici dramatice folosite în acțiune, dar stilizate, cu o îndepărtare semnificativă 

de realitate: 

-mișcare lentă: o întâmplare poate fi redată într-un ritm foarte lent, pentru a 

evidenția acea întâmplare 

-imagini vii 

-improvizație pregătită 
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-gânduri: o scenă poate fi întreruptă temporar pentru ca elevul să dezvăluie gândurile, 

emoțiile pe care le are în acel moment 

 

IV. Tehnici dramatice folosite pentru a reda o viziune diferită a intrigii: 

-personaje mai puțin importante în dezvoltarea poveștii: reporter/vecin care poartă o 

discuție cu tatăl pentru a-i afla sentimentele, gândurile în urma celor întâmplate 

-distanta temporală: modul în care trăiesc copiii după câteva luni/ce sentimente au 

față de tatăl lor  

 

Process drama  ”Hansel și Gretel” în imagini 
 

 Portret de familie : Hansel, Gretel, un tată iubitor, mama vitregă indiferentă: 
 

 
 

 Din cauza sărăciei, dar și pentru că nu-i iubește, mama vitregă îl convinge pe 

tată să îi părăsească în pădure: 
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 Pentru că în prima noapte copiii au auzit planul părinților, ei și-au pus în 

buzunare pietricele pe care le-au aruncat pe drumul spre pădure, și au găsit 

drumul spre casă. A doua oară însă, ei au aruncat pesmet, iar acesta a fost 

mâncat de păsări; ei s-au rătăcit în pădure: 

 

                    
 

 După ce au rătăcit câteva ore prin pădure, obosiți, flămânzi, ei au ajuns la o 

casă din ciocolată și biscuiți. După ce au gustat din casă, stăpâna casei i-a 

văzut și i-a poftit în casa ei, să le dea ceva de mâncare. Din nefericire, ea era 

de fapt, o vrăjitoare rea: 
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 Copiii sunt acum sub controlul vrăjitoarei. Aceasta vrea să îi îngrașe, apoi să îi 

mănănce. Hansel este închis după niste gratii, dar Gretel, datorită curajului și a 

iubirii pentru fratele ei, o împinge pe vrăjitoare în cuptor și îl eliberează pe 

Hansel. 
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 Fericiți, Hansel și Gretel iau comoara vrăjitoarei, și reușesc să găsească drumul 

spre casă. Tatăl copiilor a rămas văduv, și este plin de remușcări pentru că și-a 

abandonat copiii. El se bucură nespus să îi revadă, și trăiesc fericiți până la 

adânci bătrâneți.  
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 
 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: C.Ș.E.I. “Paul Popescu-Neveanu” Timișoara 

Clasa a X-a B , Deficiență mintală severă 

PROPUNĂTOR: Cîrneci-Gorun Delia-Mariana 

ARIA CURRICULARĂ: Terapii educaționale complexe și integrate                   

DISCIPLINA: Stimulare cognitivă 

SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: HANSEL ȘI GRETEL - Process drama 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare și sistematizare a cunoștințelor 

METODE ȘI PROCEDEE: Process drama - teatru, problematizarea, conversația, 

explicația, observația, expunerea, exercițiul, aprecierea verbală. 

MIJLOACE DIDACTICE UTILIZATE: tablă, suport IT (tabletă, laptop), instrumente 

de scris 

FORME DE ORGANIZARE: frontală și individuală 

TIMP: 45 min. 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Ascultarea şi înțelegerea mesajelor scurte exprimate de profesor; 

2. Dezvoltarea abilității de imitarea a unor activități/modele acționale oferite de 

profesor (imitare/alterenare); 

3. Exersarea capacităților fono-articulatorii; 

4. Identificarea şi verbalizarea denumirii unor obiecte, ființe, lucruri familiare. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1. Să numească personajele din povestea Hansel și Gretel . 

O2. Să alegă fiecare elev un personaj pe care dorește să îl pună în rol. 

O3. Să prezinte povestea sub forma jocului de rol (Process Drama).  

O4. Să identifice în poveste momentele tipice ce au loc și în realitate. 

EVALUARE: formativă pe tot parcursul lecției, orală prin întrebări şi răspunsuri 

ANEXĂ: Povestea Hansel și Gretel – descrisă la începutul capitolului. 
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Ev. Instruirii 

 

 

Moment 

organizatoric 

 

 

 

 

 

Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

 

Anunțarea 

subiectului și a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

Obiective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfășurarea activității 

 

 

Pregătirea materialelor 

și asigurarea unui climat 

necesar desfășurării 

activității în bune 

condiții.  

 

 

Audierea unui scurt 

cântec susținut pe scena 

de teatru, de copii ce îi 

interpretează pe Hansel 

și Gretel din povestea cu 

același nume.  

 

 

 Cadrul didactic scrie pe 

tablă titlul lecţiei: 

„Hansel și Gretel” Anunţă 

subiectul, activităţile si 

obiectivele lecţiei ce 

urmează să aibă loc. 

 

Metode 

didactice 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suport IT 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

 

 

 

 

 

 

 

Formă de 

organizare 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Durata 

 

 

1 min 

 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

1 min 
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Dirijarea 

învățării și 

obținerea 

performanțelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru început, elevii vor 

citi cu ajutorul cadrul 

didactic  povestea 

„Hansel și Gretel” (Anexa 

1), rugând  pe ceilalți 

elevi să fie atenți. În 

urma materialului expus, 

vor urma discuții și 

întrebări adresate 

elevilor legate de 

personajele poveștii,  

întrebări de tipul: 

1. Ce se întâmplă? 

(punctul culminant) 

2. Cine sunt implicați? 

(rolul participanților, 

rolul liderului) 

3. Când? (În ce interval 

de timp?) 

4. Unde? (Care este 

locația (locațiile)?) 

5. Ce este în joc? (Scopul 

poveștii, de ce facem 

asta?) 

Conversația 

Explicația 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Process 

drama 

Dialogul 

dirijat 

Expunerea 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

Scurt material scris 

Suport vizual 

- Ilustrații 

- Videoproiector 

- Laptop 

 

 

 

 

Ilustrații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 min 
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O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întrebările vor fi 

însoțite de suport vizual 

(imagini, ilustrații) 

Prin răspunsul la aceste 

întrebări facem 

cunoștință cu o metodă 

de învățare eficientă și 

creativă, precum 

“Process drama” - este un 

stil de teatru în educație 

și învățare prin artă, prin 

creare de lumi imaginare 

prin joc, învățarea și 

dezvoltarea perspective-

lor noastre despre lume 

în timpul petrecerii 

acțiunii. “Process drama” 

este organizată în etape 

care constau în joc 

dramatic și părți non-

dramatice – intrarea și 

ieșirea din rolul creat 

este ceea ce permite o 

perspectivă asupra unor 

teme mai profunde în 

cadrul piesei. Datorită 

 

 

Process 

drama 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

Anexa 1 

 

 

 

De Grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 
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O4 

structurii sale, include 

diferite scopuri 

didactice și educaționale. 

 Tehnici prin care se 

joacă acţiunea dramatică: 

-improvizație dirijată 

-pantomimă 

-întâlnire 

-lucrarea simultană a 

grupurilor mici în rol 

-interviuri, interogatorii 

-profesor/lider în rol 

-naraţiune 

Tehnici dramatice pentru 

joc, stilizate, cu o 

îndepărtare 

semnificativă de 

realitate: 

- mișcare lentă 

-imagini vii 

-improvizație pregătită 

- teatru  

-o zi din viață (momente 

tipice) 

-buletin de stiri 

-gânduri 

 

 

Process 

drama 

Conversația 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

De Grup 
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Asigurarea 

feedback-ului 

și încheierea 

activității 

 

Ulterior, în urma 

discuțiilor purtate, elevii 

vor primii feedback cu 

privire la modul în care s-

au implicat în activitate. 

De asemenea, asigurarea 

feedback-ului se face pe 

baza unei conversaţii în 

care elevii vor fi 

întrebaţi despre felul în 

care aceştia au lucrat şi 

cum li s-a părut sarcina 

primită, informațiile 

asimilate vor fi reluate la 

final. Se fac aprecieri 

asupra felului în care s-a 

desfăşurat activitatea. 

De Grup 
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3. Mindfulness 
 

 

 Mindfulness înseamnă să fii conștient. Înseamnă să știi ceea ce faci acum.  

Jon Kabat-Zinn (Kabat-Zinn, 1994) 

3.1. Ce este Mindulness? 
 

Mindfulness este o practică a menținerii unei stări de conștientizarea sporită a 

gândurilor, emoțiilor sau experiențelor pentru fiecare moment. Această practică își are 

originea în filosofia budistă, dar de-a lungul timpului și-a găsit aplicabilitate în diferite 

domenii, precum: probleme comportamentale, mentale, de sănătate, inclusive starea de 

bine la locul de muncă (Martin & Wachter, 2018). Mindfulness este un mod de a fi, o 

practică în care ne anagajăm. Nu este o stare abstractă, ci este o conștientizare bună,  

curajoasă, fără prejudecăți, stare pe care o aducem în fiecare moment trăit (Srinivasan, 

2014). 

Mindfulness înseamnă a fi mai conectați la experiența noastră interioară, astfel încât 

să putem face alegeri mai bune în răspunsul la experiențele noastre exterioare și să avem 

claritate despre ambele. De asemenea, scoate în evidență valorile noastre cele mai 
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importante: bunătatea, compasiunea, iubirea, reziliența, care alături de alte valori 

reprezintă fundația pentru o viață fericită. 

 

 

Mindfulness în clasa de elevi – ce spun specialiștii? 

Studii de caz privind beneficiile aplicării mindfulness 

În literatura de specialitate a existat de-a lungul timpului un interes aparte pentru 

utilizarea mindfulness-ului în clasa de elevi și a impactului pe care această practică îl are 

asupra dezvoltării elevilor. 

Rezultatele a două studii de caz sunt prezentate în tabelul următor: 

 (Yang & Chao, 2016)   (Lyons & DeLange, 2016) 

 Mediu de învățare confortabil în sala 

de clasă. 

 Elevii au devenit conștienți de 

gândirea lor. 

 Elevii au devenit mai creativi.  

 Elevii au învățat să colaboreze și să 

învețe unii de la alții.  

 Elevilor le-au fost dezvoltate 

abilitățile de gândire critică. 

  Crește starea de bine și scade nivelul 

de stres emoțional.  

 Scade anxietatea și stresul, fiind 

remarcată o scădere a gândurilor de 

auto-vătămare.  

 Dezvoltarea capacității de a menține 

echilibrul emoțional chiar și în fața 

evenimentelor negative.  

 Crește capacitatea de control asupra 

comportemantului. 
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Prin mindfulness poți învăța elevii să : 

 Își direcționeze ATENȚIA asupra a ceea ce doresc, cu curiozitate și bunătate; 

 Își păstreze ECHILIBRUL în fața provocărilor, prin gestionarea sentimentelor, 

prin controlarea anxietății; 

 Dezvolte COMPASIUNE, pentru ei și pentru ceilalți; 

 Își întărească DETERMINAREA, pentru a-și atinge scopurile. 

 

Cum aplicăm mindfulness la clasă? 

 În activitățile educative, exercițiile de mindfulness pot fi introduse copiilor, 

adolescenților, prin intermediul unor cartonașe, pentru ca ei să se conecteze mai ușor cu 

ei înșiși – prin corp, minte și emoții. 

 Exercițiile mindfulness de pe cartonașe pot fi practicate separat, unul câte unul, 

sau pot fi combinate și pot fi introduse oricând în activitatea educațională, în funcție de 

scopul urmărit: pentru a spori capacitatea de concentrare a atenției, pentru o conectare 

mai facilă la sentimentele și gândurile proprii, pentru reglarea emoțiilor dar și pentru a 

oferi corpului, minții o stare de odihnă. 

 Cartonașele Mindfulness cuprind activități diferite ce pot fi grupate în patru 

categorii, în funcție de obiectivul principal ce se dorește a fi atins în urma realizării 

activității. 

În timpul realizării exercițiului mindfulness, trebuie avute în vedere patru aspecte: 

poziția corpului să nu se modifice, atmosfera să fie liniștită, concentrarea să fie asupra 

respirației și să nu-ți judeci sentimentele. Profesorul poate explica aceste aspecte 

elevilor și chiar să le exemplifice. 

ATENȚIE COMPASIUNE 

ECHILIBRU DETERMINARE 
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Exemple de exerciții mindfulness 
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Resurse 
 

O resursă utilă pentru aplicarea la 

clasă este setul de cartonașe cu provocări 

Mindfulness. Provocările cuprind exerciții 

pentru respirație, concentrarea pe anumite 

sunete, conștientizarea unor părți ale 

corpului când sunt puse în mișcare și multe 

altele. Această resursă poate fi utilizată 

pentru a îndruma elevii să se liniștească și 

să ajungă la o stare de bine generală. 

(Twinkl) 

 

 

      O altă resursă care poate fi utilizată în 

activitatea didactică este ”Mindfulness la școală 

și acasă”. Această resursă prezintă activități 

pentru o săptămână. În fiecare zi, elevii au de 

realizat o provocare, fie la acasă, fie la școală: 

Luni – privim cu atenție, Marțea parfumată, 

Miercuri ascultăm, Joi – Pipăie, Vineri – Gustă !, 

Sâmbătă și duminică – Fii atent la ce e în jurul 

tău. (Ema la Școală) 

      Cele două resurse pot fi consultate prin 

scanare codului QR cu un telefon. 
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3.2. Model de activitate folosind exerciții Mindfulness 
 

DISCIPLINA: Socializare 

DOMENII DE CONȚINUT: Emoții 

CONȚINUT: Când mă înfurii! 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Fixarea și sistematizarea cunoștințelor  

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 METODE ȘI PROCEDEE - Instructajul, dialogul, explicația, tehnica video, 

conversația euristică, expunerea, explicația, exercițiul, munca independentă, 

observația, demonstrația, jocul didactic, aprecierea verbală; 

 MIJLOACE DIDACTICE- Laptop, tabla Smart, softuri educaționale, materiale 

audio-video, planșe, fișe de lucru, plastilină, abțibilduri, ștampile; 

 FORME DE ORGANIZARE- Frontală, individuală. 

SCOP: Verificarea și consolidarea cunoștințelor despre furie, apărute în contexte variate  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1 – Să recunoască emoții în imaginile prezentate, răspunzând verbal la întrebări. 

O2 – Să evidențieze elementele specifice stării de furie din planșele prezente. 

O3 – Să asocieze o etichetă verbală în diverse situații. 

O4 – Să practice mindfulness pentru controlul furiei, respectând etapele prezentate. 

O5 – Să reproducă prin aplicarea corectă a tehnicii modelajului produsul menționat în fișa 

de lucru (un chip furios). 
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NR. 

CRT. 

 
ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 
OB. 

OP. 

 
CONȚINUTUL ŞTIINȚIFIC AL 

ACTIVITĂȚII 

 
STRATEGIA DIDACTICĂ 

METODE ŞI 
PROCEDEE 

MIJLOACE 
DIDACTICE 

FORMA DE 
ORGANIZARE 

 
I. 

 
MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 Profesorul se va asigura că are 

pregătite materialele necesare și va crea 

un climat optim pentru buna desfășurare 

a activității. 

 
 

Instructajul 

  
 

Frontală 

 
II. 

 
CAPTAREA 

ATENȚIEI 

  
Profesorul invită elevii să i se alăture 

într-o călătorie imaginară în ”Caruselul 

emoțiilor”. Profesorul prezintă pe Tabla 

Smart materialul pregătit în care se 

regăsesc diferite emoții. Profesorul 

inițiază un dialog pe baza prezentării.  

 
Dialogul 

 
Laptop  

Tabla Smart 

Prezentare 

”Caruselul 

emoțiilor” 

 
Frontală 

 
III. 

 
ANUNȚAREA TEMEI 

ȘI A OBIECTIVELOR 

 Elevii sunt anunțați, într-o manieră 

accesibilă lor, că urmează să recunoască 

diferite emoții, îndeosebi furia și 

 
Explicația 

  
Frontală 
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METODE ŞI 
PROCEDEE 
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DIDACTICE 

FORMA DE 
ORGANIZARE 

modalități de gestionare eficientă a 

acestei emoții. 

 
IV. 

 
REACTUALIZAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

 
O1 

 
Pornind de la videoclipul ,,Emoțiile pe 

înțelesul copiilorˮ, profesorul inițiază o 

conversație despre emoții, punând accent 

pe recunoașterea acestora după expresiile 

faciale și limbajul corporal. 

Activitatea continuă cu prezentarea 

,,Sentimente și emoțiiˮ pe baza căreia 

profesorul solicită elevilor să răspundă la 

întrebări, precum: 

- Cum se simte aceast copil? 

(fericit/trist/furios) 

 
Tehnica video 

 
 
 
 

Conversația 

euristică 

 
Laptop Tabla 

Smart 

Material audio- 

video 

Soft 

educațional 

 
Frontală 

 
 
 
 

Individuală 
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- De ce crezi că se simte așa? 

(fericit/trist/furios) 

- Pe tine ce te face să te simți…? 

(fericit/trist/furios) 

 
V. 

 
DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

 
O2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarcina I 

Profesorul îndreaptă atenția elevilor 

spre tabla  Smart și le prezintă planșe ce 

descriu o situație de furie - ,,Când mă 

înfurii!ˮ. Elevii sunt solicitați să descrie 

ceea ce observă, punând accent pe 

expresiile faciale, pe limbajul corporal și 

verbal. 

 
Expunerea 

Conversația 

euristică 

 
 
 
 
 

 
Laptop 

 Tabla Smart 

Planșe 

 
Soft 

educational 

 
 
 

 
Individuală 

 
 
 
 

Frontală 

 
 
 

Individuală 
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NR. 

CRT. 

 
ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 
OB. 

OP. 
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O3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O4 

Sarcina a II-a 

Profesorul împarte fișa de lucru 

,,Furios – Mă simt mai bine când…ˮ și 

citește fiecare situație prezentată în 

etichete și solicită elevilor să aleagă 

variantele pe care le consideră potrivite 

în situația lor, dacă ar experimenta o 

emoție de furie. 

Sarcina a III-a  

După realizarea fișei, profesorul 

introduce un element surpriză și le spune 

elevilor care este modalitatea lui 

preferată de a se relaxa în momentele de 

furie. Profesorul pune muzică ambientală 

Explicația 

Exercițiul  

Munca 

independentă 

 
 
 
 
 

Observația 

Tehnica audio 

Explicația 

Demonstrația 

Jocul didactic 

Fișă de lucru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laptop  

Material audio 

 
 
 
 
 

 

 

 

Frontală  

Individuală 



 
 
 

NUMĂR DE REFERINȚĂ PROIECT:  2020-1-RO01-KA101-079234 
GRANTUL APROBAT: 44760 EURO 

 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU  

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

”Paul Popescu Neveanu” 
Timișoara, str. Titu Maiorescu 2-6 

 
NR. 

CRT. 

 
ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 
OB. 

OP. 
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și le arată elevilor exercițiul mindfulness 

”întinderea pisicii”. După finalizarea 

exercițiului, profesorul îi întreabă pe 

elevi cu ce seamănă și discută despre 

modul în care se întinde pisica. La final, 

profesorul îi întreabă pe elevi dacă vor să 

învețe și ei aceste exercițiu de calmare. 

Elevii pun în practică exercițiul la 

indicațiile profesorului  
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NR. 

CRT. 

 
ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 
OB. 

OP. 

 
CONȚINUTUL ŞTIINȚIFIC AL 

ACTIVITĂȚII 

 
STRATEGIA DIDACTICĂ 

METODE ŞI 
PROCEDEE 

MIJLOACE 
DIDACTICE 

FORMA DE 
ORGANIZARE 

 
VI. 

 
ASIGURAREA 

RETENȚIEI ȘI A 

TRANSFERULUI 

 
O5 

Profesorul împarte ultima fișă de lucru, 

și dirijează discuția despre furie în 

cuvinte accesibile. Profesorul explică 

modul de completare a fișei, elevii având 

ca cerință să utilizeze plastilina pentru a 

realiza un chip furios. (sprâncene 

încruntate/buze strânse, etc). Profesorul 

afișează  planșa model pentru 

exemplificare. 

 
Explicația 

Demonstrația  

Munca 

independentă 

 
Fișa de lucru 

Plastilină  

Planșa model 

 
Frontală  

Individuală 
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VII. 

 
EVALUAREA ȘI 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

 Profesorul face aprecieri asupra 

modului de desfășurare a activității, 

punctându-se elementele considerate de 

către elevi ca fiind atractive. Profesorul îi 

felicită pe elevi,  oferindu-le drept 

recompense un abțibild și o ștampilă la 

panoul cu recompense. 

 
Aprecierea 

 verbală 

 
Abțibilduri 

Ștampile 

 
Frontală 
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